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Szanowni Państwo,

Rok 2022 dobiega już 
końca. Był on zdomi-
nowany przez tragiczne 
wydarzenia związane 
z agresją Rosji na Ukra-
inę, a co za tym idzie, 
wstrząsem gospodarczym i inflacyjnym, 
który dotknął praktycznie nas wszystkich.  
Członkowie Naszej Unii po raz kolejny 
pokazali, że nieobca im jest solidarność i 
wsparli finansowo ukraińskich uchodźców 
w Polsce. Przypomnę, że wraz z dotacją 
PSFCU, zebraliśmy na ten cel 370 tysięcy 
dolarów! W nawiązaniu do walczącej Ukra-
iny, w dniu 17 listopada br., odsłoniliśmy 
wystawę rysunków pokazujących postrze-
ganie tragizmu wojny przez dzieci polskie 
w czasie II wojny światowej i dzieci ukra-
ińskie podczas ostatniej agresji rosyjskiej.  
Współorganizatorem wystawy było Przed-
stawicielstwo Rzeczypospolitej przy ONZ 
w Nowym Jorku, a w uroczystym otwarciu 
wzięli udział między innymi przedstawicie-
le Polski i Ukrainy przy ONZ - Ambasador 
Krzysztof Szczerski i Ambasador Sergiy 
Kyslytsya. Sam tytuł wystawy „Mamo, ja nie 
chcę wojny” pokazuje olbrzymią traumę, 
jaką przeżywają dzieci w czasie wojny bez 
względu na to, gdzie i kiedy ona się toczy.

25 listopada rozpoczęliśmy już 9. edycję 
wspólnej z Fundacją Uśmiech Dziecka ak-
cji „Świąteczny Uśmiech Dziecka”. W tym 
roku zapraszamy Członków Naszej Unii do 
wspierania hospicjów dziecięcych w Łodzi, 

Toruniu i Kępach Zaleszańskich, oraz jak 
zawsze dzieci otoczonych opieką Fundacji 
Uśmiech Dziecka. W poprzednich latach 
Członkowie PSFCU wykazali się olbrzymią 
hojnością – zebraliśmy w sumie ponad mi-
lion dolarów. Jestem przekonany, że i w tym 
roku będzie podobnie.

Filarem sukcesu Naszej Unii oprócz 
Państwa - Członków PSFCU, są oddani  
i pro fesjonalni pracownicy. Wielu z nich 
spędziło w PSFCU większą część swojego 
zawodowego życia. W szczególny sposób 
chciałbym podziękować i pogratulować pa-
niom: Barbarze Zawłockiej – menadżerowi 
oddziału PSFCU w Linden i Alinie Krukow-
skiej – pracownikowi działu Pożyczek Biz-
nesowych, które w tym miesiącu świętowa-
ły 35-cio lecie pracy w Naszej Unii.  

Jesteśmy w okresie wzmożonych zaku-
pów świątecznych. Ze swojej strony pragnę 
zachęcić Państwa do używania naszych 

kart kredytowych i debetowych. Każda z 
nich jest częścią programu lojalnościowego, 
w ramach którego możecie Państwo zdoby-
wać dodatkowe punkty, jak również na-
grody gotówkowe, w zależności od ilości i 
wielkości dokonywanych transakcji. Zapra-
szam na naszą stronę internetową lub do 
odwiedzenia oddziałów, w celu zapoznania 
się ze szczegółami tych programów.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku, w imieniu 
Rady Dyrektorów i Komisji Nadzorczej 
Naszej Unii pragnę życzyć Państwu zdro-
wych, radosnych i spokojnych Świąt oraz 
realizacji marzeń i planów, w tym rów-
nież tych finansowych, w Nowym Roku.
 
Z poważaniem, 

Krzysztof Matyszczyk 
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Oficjalne otwarcie wystawy: Od lewej: Ambasador Sergiy Kyslytsya, Ambasador Krzysztof Szczerski, Dyrektor Wykonawczy 
PSFCU Bogdan Chmielewski, Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU Krzysztof Matyszczyk

W czwartek 17 listopada br. w siedzibie 
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kre-
dytowej przy 100 McGuinness Blvd. na 
Brooklynie w Nowym Jorku odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy ukraińskich 
rysunków dziecięcych, przedstawiających 
okrucieństwa rosyjskiej agresji oraz histo-
rycznych rysunków polskich dzieci, które 
doznały traumy w czasie II wojny świa-
towej. Gośćmi honorowymi uroczystości 

byli Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały 
Przedstawiciel RP przy ONZ oraz Ambasa-
dor Sergiy Kyslytsya, Stały Przedstawiciel 
Ukrainy przy ONZ.

Witając przybyłych gości, pan Bogdan 
Chmielewski, Dyrektor Wykonawczy PS-
FCU zauważył, że “jednym z celów wysta-
wy jest apel do sumienia nas wszystkich,  
a szczególnie polityków i dowódców woj-

Wystawa „Mamo, ja nie chcę wojny” w PSFCUWystawa „Mamo, ja nie chcę wojny” w PSFCU

...dokończenie na stronie 2
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Zgodnie z tradycją Naszej Unii w piątek, 
25 listopada rozpoczęła się akcja charyta-
tywna Świąteczny Uśmiech Dziecka. 

Okres świąteczny jest czasem wielu 
pozytywnych momentów, postanowień 
i działań. Dla wielu ludzi sens świątecz-
nego ducha zamyka się w serdecznej, 
pomocnej dłoni. Członkowie Naszej Unii 
udowodnili to w ośmiu dotychczasowych 
akcjach Świąteczny Uśmiech Dziecka. 
Od roku 2014 wspólnie udało nam się 
zebrać ponad milion dolarów dla potrze-
bujących dzieci. Zebrane środki zostały 
przekazane do 19 hospicjów w Polsce, 
hospicjum w Wilnie oraz do nowojorskiej 
Fundacji Uśmiech Dziecka. Od kilku lat 
patronat nad akcją „Świąteczny Uśmiech 
Dziecka” sprawuje Pierwsza Dama RP, 
Agata Kornhauser-Duda. 

Na tegorocznej liście hospicjów i fun-
dacji znajdują się: 

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum 
dla Dzieci – Łupkowa”, Łódź – hospi-
cjum wskazane przez Pierwszą Damę RP, 
Agatę Kornhauser-Duda – numer konta: 

1491123
Hospicjum Nadzieja, Toruń - numer 

konta:  1491129
Hospicyjny Dom Aniołków, Kępie Za-

leszańskie - numer konta: 1491132
Children’s Smile Foundation, NY - nu-

mer konta: 1491138

Więcej informacji na temat działalno-
ści poszczególnych hospicjów można 
znaleźć na www.NaszaUnia.com w sekcji 
wiadomości.

Aby dokonać wpłaty, prosimy wypeł-
nić w jednym z 21 oddziałów Polsko-Sło-
wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej 
specjalny kupon i dostarczyć go do kasy. 
Wpłat można też dokonać jako transfery 
pomiędzy kontami przy użyciu Bankowo-
ści Internetowej lub aplikacji Bankowości 
Mobilnej PSFCU (w takim przypadku w 
rubryce nazwisko, prosimy wpisać ‘CSF’ 
a dalej odpowiedni numer konta).

Serdecznie zachęcamy do wzięcia 
udziału w tegorocznej akcji, która potrwa 
do 31 grudnia br. 

Już teraz w oddziałach Polsko-Słowiań-
skiej Federalnej Unii Kredytowej mogą 
Państwo odebrać nasze kalendarze na 
rok 2023. Ich tematem przewodnim jest 
postać Mikołaja Kopernika. W 2023 roku 
przypada 550 rocznica urodzin wielkie-
go astronoma, który wstrzymał Słońce i 
ruszył Ziemię. Kalendarz Naszej Unii to 
wspomnienie słynnego Polaka oraz pod-
sumowanie jego dokonań. 

Mikołaj Kopernik był wybitnym sy-
nem epoki humanizmu i polskiej ziemi. 
Był astronomem, ekonomistą, lekarzem, 
urzędnikiem, prawnikiem, tłumaczem, 
matematykiem oraz kartografem. Kształ-
cił się na najbardziej prestiżowych uni-
wersytetach tego czasu. Matematykę stu-
diował w Krakowie, prawo i medycynę w 
Bolonii, a prawo kanoniczne w Ferrarze. 
Współcześnie jego dzieło „De revolutioni-
bus orbium coelestium” uznawane jest za 
kamień milowy w dziedzinie nowożytnej 
astronomii. 

Postać Mikołaja Kopernika znana jest 
na całym świecie. Jego odkrycie zrewolu-
cjonizowało całą naszą wiedzę o świecie, 
w którym żyjemy. 

Wizerunek Mikołaja Kopernika znaleźć 
możemy nie tylko w malarstwie, rzeźbie 
czy numizmatyce. Od ponad 500 lat jego 
dokonania są wspominane w wielu dzie-
dzinach nauki, sztuki i literatury. Każdy 
Polak od najmłodszych lat zna i powtarza 
zdanie: „Wstrzymał Słońce, ruszył Zie-
mię, polskie wydało go plemię”. Zawsze 
napawa ono nas dumą. 

Kalendarz to nie tylko instrument od-
mierzający czas, to dokument przypo-
minający o ważnych datach, wybitnych 
postaciach i szczególnych miejscach, któ-
re nie mogą odejść w zapomnienie. Wie-
rzymy, że tegoroczny będzie dla Państwa 
swoistym vademecum o Mikołaju Koper-
niku, wielkim Polaku. Zapraszamy po ka-
lendarz do oddziałów PSFCU.

Świąteczny Uśmiech Dziecka 
po raz dziewiąty w PSFCU 

Kalendarz PSFCUskowych, abyśmy robili wszystko, co 
możliwe, by zapobiegać wojnom”. Prze-
wodniczący Rady Dyrektorów PSFCU, 
pan Krzysztof Matyszczyk, mówił z kolei 
o znaczeniu tej wystawy i wyraził na-
dzieję, że jeszcze wiele osób przyjdzie 
obejrzeć wystawione prace.

W swoim krótkim wystąpieniu Amba-
sador Szczerski podziękował Polsko-Sło-
wiańskiej FCU za organizację wystawy. 
“Uważam, że ta wystawa jest wyjątkowa, 
ponieważ okrucieństwa wojny widziane 
oczami dzieci są dokładnie takie same 
bez względu na miejsce na świecie” - po-

wiedział Ambasador Szczerski.
Ambasador Kyslytsya z misji Ukra-

iny przy ONZ rozpoczął swoje uwagi 
dotyczące wystawy od cytatu z biblijnej 
Księgi Koheleta: “To, co się wydarzyło, 
powtórzy się i nie ma nic nowego pod 
słońcem” - powiedział. “Ta tragedia, to 
co wydarzyło się w latach 1939-1945 w 
Polsce, powtarza się teraz”.

Wystawa to polsko-ukraiński projekt 
archiwalny przygotowany przez Polskie 
Archiwum Narodowe i ukraińską Fun-
dację „Mamo, widzę wojnę”, pokazywa-
ny pod patronatem Stałej Misji Rzeczy-
pospolitej Polskiej przy ONZ.

...dokończenie ze strony 1
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Czy używasz Karty Debetowej PSFCU 
VISA®, która jest zarejestrowana w pro-
gramie uChoose Rewards®? Grudzień 
będzie Twoim ulubionym miesiącem 
w roku! 

W świątecznej promocji dokonując 
transakcji z podpisem, używając Karty 
Debetowej PSFCU przy płatnościach Bill 
Pay oraz cyfrowych (digital) w okresie 
od 1 do 31 grudnia  2022 r. otrzymasz 3 
punkty za każdego dolara! Oto najprost-
szy kalkulator – jeśli miesięcznie średnio 
wydajesz $1,000 dolarów płacąc Kartą 
Debetową PSFCU VISA® i zbierasz 500 
punktów, w grudniu 2022 r. wydając 
$1,000 otrzymasz 3,000 punktów. Punk-
ty kumulują się pod koniec miesiąca, 
system informuje użytkownika do kiedy 
są one ważne oraz ile z nich jak najszyb-
ciej należy wymienić na produkty, usługi 

lub karty podarunkowe. O zaletach pro-
gramu uChoose Rewards® przekonało 
się już wielu użytkowników! Dołącz do 
nich, aby w pełni cieszyć się funkcjonal-
nością Karty Debetowej PSFCU VISA®. 

Do programu uChoose Rewards® za-
rejestrować można karty personalne, 
biznesowe oraz dziecięce. Standardowo 
w programie uChoose Rewards® wyda-
jąc 2 dolary użytkownik otrzymuje 1 
punkt lojalnościowy. Dodatkowo wła-
ściciel zarejestrowanej karty otrzymu-
je: za rejestrację do Programu uChoose 
Rewards® – 1,000 punktów (karty per-
sonalne i biznesowe); 2,500 punktów za 
pierwszą transakcję – (karty personalne 
i biznesowe);  w rocznicę posiadania 
karty – 500 punktów (karty personalne i 
biznesowe);  na urodziny – 1000 punk-
tów (tylko karty personalne). 

Cały grudzień trzy punkty za $1 w programie 
uChoose Rewards®! 

Której karty PSFCU 
użyjesz na świąteczne 

zakupy? 
Skorzystaj z opcji Ofert Specjalnych (My 
Special Offers) i znajdź produkt, który naj-
bardziej będzie odpowiadał Twoim potrze-
bom i możliwościom. Czym są My Special 
Offers? To indywidualne oferty dla Człon-
ków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej. Klikając w zakładkę My Spe-
cial Offers znajdującą się na górze menu w 
swojej Bankowości Internetowej lub Mo-
bilnej PSFCU możesz sprawdzić indywi-
dualnie dobrane dla Ciebie produkty oraz 
oferty. Czas, aby planować świąteczne za-
kupy oraz noworoczne przedsięwzięcia. 
My Special Offer będzie najlepszym punk-
tem wyjścia! 

Sezon świątecznych zakupów trwa w 
najlepsze. Jeśli część prezentów ze świą-
tecznych list planujesz nabyć płacąc kartą 
kredytową, koniecznie zaplanuj to wcze-
śniej. Pamiętaj, że korzystanie z kart kredy-
towych w odpowiedzialny sposób może 
poprawić Twoją zdolność kredytową, 
pomóc w zakwalifikowaniu się do zaku-
pu mieszkania, czy też ułatwić transakcje 
zakupów online. Trzymanie się kilku pod-
stawowych zasad i zachowanie czujności 
może pomóc w skutecznym korzystaniu 
z kart kredytowych. Dzięki rozsądnemu 
zarządzaniu finansami możesz czerpać 
korzyści z używania karty kredytowej. 

Po pierwsze zdecyduj, jaka karta bę-
dzie najbardziej odpowiednia dla Ciebie. 
Przy poszukiwaniu najlepszej karty należy 
przeanalizować kilka czynników.  Zawsze 
sprawdź:
• aktualne oprocentowanie
• opcje limitów karty kredytowej
• możliwość dokonania transferu za-

dłużenia z innych instytucji
• wysokość opłat rocznych
• oferowane programy punktów lojal-

nościowych oraz nagrody. 
Jeśli spłacasz miesięcznie tylko część bi-

lansu na zadłużonej karcie, dobrym wybo-
rem może być karta o niższym oprocento-
waniu. Odwrotnie, jeśli każdego miesiąca 
spłacasz całe zadłużenie, możesz rozwa-
żyć kartę o wyższym oprocentowaniu, 
ale za to z większą możliwością zbierania 
punktów oraz nagród za nie. 

W razie wszelkich pytań prosimy o kon-
takt z oddziałami PSFCU lub o kontakt te-
lefoniczny z Centrum Obsługi Klienta PS-
FCU 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).

Dotyczy kwalifikujących się transakcji dokonanych za pomocą kwalifikującej się karty debetowej PSFCU w okresie promocyjnym od 1.12.22 do 
31.12.22. Promocja nie obejmuje transakcji z użyciem PIN.  uChooseRewards® to program lojalnościowy dla posiadaczy kart debetowych PS
FCU  VISA®.  Aby zdobywać punkty, należy zarejestrować się w programie uChoose Rewards® Program. Szczegółowe informacje w warunkach 
programu uChoose Rewards® Program. Program nagród jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Fiserv, Inc., niestowarzyszonego do
stawcy będącego stroną trzecią PSFCU. Wszystkie promocje są dostępne dla Członków bez zaległych zobowiązań. 
Członkostwo w PSFCU wymagane dla wszystkich produktów i usług. Oferty, stawki, warunki mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

Dostępne oferty można przeglądać i realizować po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej, Bankowości Mobilnej lub w Oddziale PSFCU. Dostępne 
oferty opierają się na wstępnych kryteriach zdolności kredytowej i innych czynnikach, takich jak zgromadzone środki, pożyczki i wykorzystanie usługi 
według stanu na listopad 2022 r. i zostały przygotowane indywidualnie dla kwalifikujących się Członków. PSFCU zastrzega sobie prawo do odwołania 
oferty na produkt, który został udostępniony po wygenerowaniu ofert. Skorzystanie z co najmniej jednej z dostępnych ofert może wpłynąć na stan 
wstępnego zatwierdzenia pozostałych ofert. Oprocentowanie  może ulec zmianie i mogą obowiązywać pewne ograniczenia. 
Proszę zapoznać się z szczegółami oferty na stronie głównej Bankowości Internetowej PSFCU, aby uzyskać pełne informacje 
o produkcie i obywających klauzulach. Produkty i usługi dostępne dla Członków PSFCU.
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Z życia oddziałów Z życia oddziałów 
Pierwszy kwartał roku szkolnego w 
polskich szkołach to czas uroczystych 
ślubowań klas pierwszych oraz rocznic 
placówek edukacyjnych. Cieszymy się, 
że PSFCU jest częścią tych ważnych 
wydarzeń i że możemy je celebrować 
wraz ze szkolnymi społecznościami. 

W ubiegłym miesiącu nasi repre-
zentanci oddziału Mount Prospect, IL 
odwiedzili Polską Szkołę im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Niles, biorąc 
udział w Pasowaniu Pierwszoklasistów. 
Uroczystość odbyła się w Muzeum Pol-
skim w Chicago. 

Oddział z Trenton, NJ został zapro-
szony na  obchody 30-lecia Szkoły Ję-
zyka Polskiego im. św. Jana Kantego w 
Filadelfii. Uroczystość odbyła się 23 
października 2022. 

Siedemdziesięciu pierwszoklasi-
stów złożyło ślubowanie w szkole im.  
Króla Kazimierza Wielkiego w Orland 
Hills, IL. Reprezentanci oddziału  w 
Orland Park, IL wzięli udział w tym 
doniosłym wydarzeniu.

W niedzielę 23 października odby-
ła się także uroczystość odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy dedykowanej za-
służonemu dla Polonii ks. prałatowi 
Piotrowi Żendzianowi. Nadano rów-
nież oficjalnie honorową nazwę “Msgr. 
Peter Zendzian Way” fragmentowi 

61st Street na Maspeth. Ks. prałat Piotr 
Żendzian był proboszczem, m.in. pa-
rafii Świętego Krzyża i św. Macieja. 
Jego szczególne miejsce w sercach 
Polonii i mieszkańców miasta oraz 
parafian podkreślono w uroczystych 
przemowach z tej okazji. W wydarze-
niu wzięła udział menadżer oddziału  
w Maspeth, NY, Małgorzata Leniartek. 

5 listopada reprezentacja PSFCU 
wzięła udział w uroczystym bankie-
cie z okazji 85-lecia Cracovia Manor, 
w Wallington, NJ. Gratulacje, życzenia 
oraz wspaniała muzyka płynęła cały 
wieczór wypełniając eleganckie wnę-
trze Cracovii Manor. 

W nowojorskim oddziale Polsko-Sło-
wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej 
przy McGuinness Blvd. 13 paździer-
nika, miało miejsce otwarcie wystawy 
poświęconej Kazimierzowi Górskiemu, 
„trenerowi wszech czasów.” Na uroczy-
stość przybyli goście z Polski: Sławo-
mir Majcher, dyrektor Muzeum Spor-

Oferta dotyczy Lokat Terminowych otwartych w okresie promocyjnym od 15 października do 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem, że saldo lokaty termino
wej zostanie wykorzystane przez kwalifikujących się Członków PSFCU do pokrycia wkładu własnego na zakup nieruchomości finansowanej przez kredyt 
hipoteczny uzyskany od PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. 
Lokata Terminowa: Minimalna kwota do otwarcia lokaty wynosi 500,00 dolarów. Opłata za zerwanie lokaty terminowej zostanie zniesiona, jeśli środki 
zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości, która będzie finansowana kredytem hipotecznym w PolskoSłowiańskiej 
Federalnej Unii Kredytowej, pod warunkiem, że Członek PSFCU zakwalifikuje się do otrzymania kredytu hipotecznego. W przeciwnym razie opłata za 
zerwanie lokaty terminowej będzie obowiązywać. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu lokaty i jest wyszczególniona w klauzuli TruthInSavings. 
Prosimy o zapoznanie się z warunkami i oprocentowaniem lokat terminowych.
Kredyt hipoteczny: Członkowie PSFCU muszą kwalifikować się do otrzymania kredytu hipotecznego. Wszystkie kredyty podlegają zatwierdzeniu i ocenie 
historii kredytowej. Oprocentowanie uzależnione jest od historii kredytowej wnioskodawcy i innych czynników. Kredyty z 
wkładem własnym poniżej 20% wartości domu wymagają prywatnego ubezpieczenia kredytu hipotecznego (PMI).
PSFCU zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszystkie produkty i 
usługi przeznaczone są wyłącznie dla Członków PSFCU. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

tu i Turystyki w Warszawie, Krzysztof 
Górski, Dyrektor Biura Współpracy i 
Handlu Międzynarodowego w Centra-
li Poczty Polskiej; Dariusz Górski, syn 
trenera Górskiego oraz przedstawiciel 

Fundacji im. Kazimierza Górskiego. 
Serdeczne gratulacje oraz życzenia 

przyjęła Pani Barbara Zawłocka, kierow-
nik oddziału PSFCU w Linden. Pani Bar-
bara w ubiegłym miesiącu świętowała 
35-lecie pracy w Naszej Unii. Podobną 
rocznicę obchodziła również Pani Alina 
Krukowska z Działu Kredytów Bizne-
sowych. Tak piękne rocznice skłaniają 
ku głębokiej refleksji, jak wyjątkowym 
ludziom powierza się funkcje w Naszej 
Unii. PSFCU jest instytucją budowaną 
stabilnie oraz z wysiłkiem wielu zaanga-
żowanych osób, takich jak Pani Barbara 
i Pani Alina. To następne potwierdzenie, 
że Nasza Unia to więcej niż bank!

Każdego roku w listopadzie wolonta-
riusze i pracownicy PSFCU uczestniczą 
w akcji „Zostań Świętym Mikołajem” 
finansując ze środków prywatnych pre-
zenty dla dzieci z domów dziecka w 
Polsce. Przed tegorocznymi Świętami 
Bożego Narodzenia, prezenty w postaci 
ubrań i zabawek otrzyma aż 137 dzieci 
z Placówek Opiekuńczo-Wychowaczych 
w Zambrowie, Łomży, Warszawie i Ełku. 

Od rozpoczęcia akcji w 2006 r., pra-
cownicy i wolontariusze Naszej Unii 
opłacili dary dla blisko 930 dzieci w do-
mach dziecka w Chociulu, Cieszynie, 
Dębicy, Golance Dolnej, Jaworze, Kątach 
Wrocławskich, Krasnem, Stalowej Woli, 
Tucholi, Wałbrzychu, Bielsku Podlaskim, 
Zambrowie, Łomży, Lwowie, Bielsku-
-Białej, Legnicy, Warszawie oraz Ełku.


